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บทที่ 1    

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรประเมิน 

 ในภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่
เพ่ิมขึ้น อีกทั้งสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปได้ปรับตัวสูง 
ประชาชนทั่วไปจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้
มุ่งเน้นเพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียว มีการสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมพูน
รายได้ ตลอดจนการพ่ึงพาตนเอง โดยการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับ เยาวชน สตรี ประชาชนใน
หมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ สมเกียรติ วันทะนะ (2558: 16) นโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มุ่ง
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา อบรม และฝึกอาชีพ ตามความ
เหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และฝึกอาชีพให้เยาวชนให้มีความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สร้างความช านาญและประสบการณ์
ด้านการประกอบอาชีพ ยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมพ้ืนบ้านให้ มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค รวมถึงเพ่ือสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 บัญญัติไว้ในมาตรา 8 
การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้ 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมาตรา 
29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม       
มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2557: 14-15) และนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการ
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ฝึกอบรมวิชาชีพ 1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย 2) มุ่งผลิต
และพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล อาชีวะ
วัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพสามารถพัฒนาก าลังคนให้มีอาชีพได้อย่าง
หลากหลายตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2560) กล่าวว่า ในด้านการจัดการศึกษาวิชาชีพ
ระยะสั้นของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพ
ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นทั้งในและนอก
สถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการส าหรับบุคคลทั่วไปหรือส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยค านึงถึง
คุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ได้รับมอบหมายจาก  กระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินงานตาม
นโยบายส่งเสริมและพัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงองค์
ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชาชีพที่ขาดแคลน
ก าลังคน มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Education to 
Employment: Vocational Boot Camp” เปิดสอนในประเภทวิชาที่หลากหลาย เป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพก าลังคนอาชีวศึกษา ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการและสอดรับกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือ New Engine of Growth ในยุคไทย
แลนด์ 4.0 และยังสอดรับกับโครงการสานพลังประชารัฐ โดยภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็น
เครือข่าย ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม เน้นพัฒนา “สมรรถนะหลัก” ควบคู่กับ 
“คุณธรรม” โดยเรียกว่า “SEE: Skills, English, Ethics” นอกจากนี้รัฐบาลโดยกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานยังได้ด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ซึ่ง SME ถือเป็นหนึ่งในฐานส าคัญ
ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ว่าด้วย “การพัฒนาประเทศ
มุ่งสู่ Thailand 4.0” โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม SME กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
และวิสาหกิจชุมชน ดังที่ รุจน์จิณี สุภวิรีย์ (2561: 33) กล่าวถึง กิจกรรมคลินิกประสิทธิภาพแรงงาน
สัญจร กิจกรรมประชุมเครือข่ายเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน กิจกรรมให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ SME กลุ่ม
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจชุมชน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงาน  
 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นโครงการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
การแก้ปัญหาการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศชาติและประชาชนในระดับฐานราก เพ่ือให้ประชาชน
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สามารถประกอบอาชีพและสามารถพ่ึงตนเองได้ ซึ่งส่งผลให้ชุมชนหรือต าบลนั้น ๆ มีความเข้มแข็ง 
ด ารงตนอยู่ได้ด้วยความสงบสุข มุ่งที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะคว าม
เป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็น
สินค้าที่มีคุณภาพมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ในแต่ละท้องถิ่น 
สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ กรมพัฒนาชุมชน (2553: 12) ปัจจุบันปัญหา
และอุปสรรคของกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สรุปจากงานวิจัยของ นิภา ทองก้อน (2558: 4-5); 
อัญชัญ จงเจริญ (2558: 10); สุภาพร พรมมะเริง (2561: 7-9) พบว่า ส่วนใหญ่ปัญหาด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์และเอกลักษณ์ของสินค้า ด้านตลาดเพ่ือจ าหน่ายและเงินทุน 
มีการแข่งขันทางด้านราคามากขึ้น ขาดช่องทางการจัดจ าหน่ายในต่างประเทศ ขาดการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และไม่มีกลยุทธ์ที่สามารถดึงดูดลูกค้า ผู้ประกอบการไม่มีความรู้ในด้าน
การตลาด หรือการวางแผนการจัดการผลิตภัณฑ์เท่าที่ควร สอดคล้องกับ คลาอุส และ เฟรเดอริก 
(Krauss & Federich, 2000: 104-130) ที่ได้ศึกษาผู้ประกอบการขนาดย่อมในประเทศซิมบับเว 
พบว่า การวางแผนและการปฏิบัติ เชิงรุก (Reactiveness) เป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการ กลยุทธ์การวางแผนอย่างสมบูรณ์ และวางแผนเฉพาะสิ่งส าคัญ รวมถึงการแสวงหา
โอกาส มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จ ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาโดยให้ความส าคัญกับการ
จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านวิชาชีพ เมื่อส าเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับผู้เรียนหรือผู้ที่เข้า
รับการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชนที่เป็นผู้เรียนและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งปัจจุบันปัญหาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมด้านการด าเนินงานตาม
นโยบายส่งเสริมและพัฒนาคนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงองค์ความรู้อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชาชีพที่ขาดแคลนก าลังคน รวมทั้งยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) และวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้สอดรับกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0   
การด าเนินงานวิทยาลัยมีปัญหาคล้ายกับปัญหาระดับประเทศดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจ
ของงานหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  (2561) ที่ได้ส ารวจความต้องการ
ช่วยเหลือและส่งเสริมด้านความรู้และทักษะอาชีพของกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2561 
พบว่า กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีความต้องการช่วยเหลือและส่งเสริมแหล่งฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการ



4 
 

พัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP และการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 
ตำรำงที่ 1 แสดงความต้องการช่วยเหลือและส่งเสริมด้านความรู้และทักษะอาชีพ และระดับ      

ความต้องการ ของกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 

 

ควำมต้องกำรช่วยเหลือและส่งเสริม 
 

  S.D. 
ระดับ 

ควำมต้องกำร 
1. แหล่งฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
   ของกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
2. การฝึกอบรมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน    
   ชุมชนที่สามารถน าไปต่อยอดในงานอาชีพได้ 
3. การพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP   
4. ความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดเพ่ือจ าหน่าย 
   ผลิตภัณฑ์ OTOP 
5. ความรู้ด้านการวางแผนและกลยุทธ์ทีส่ามารถ 
   ดึงดูดลูกค้า 
6. การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก OTOP 
7. การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเพ่ิม 
   ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
8. แหล่งเงินทุนและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
   ในต่างประเทศ 

4.77 
 

4.48 
 

4.76 
4.67 

 
4.44 

 
4.72 
4.74 

 
4.67 

0.94 
 

0.89 
 

0.93 
0.87 

 
0.84 

 
0.88 
0.92 

 
0.91 

มากที่สุด 
 

มาก  
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มาก  

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

รวม 4.66 0.53 มำกที่สุด 
 

ที่มา : งานหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี, 2561 

 จากสภาพ ปัญหา และความต้องการดังกล่าว วิทยาลัยจึงจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องร่วมกัน
แก้ปัญหาและพัฒนาส่งเสริมกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สามารถมีแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้นและด าเนินการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งให้เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพแรงงานสู่ 
SME 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีขึ้น ซึ่งเป็น
โครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นแก่กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และในการด าเนินงานตามโครงการเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
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บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ผู้ประเมินซึ่งเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาและรับผิดชอบโครงการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีการประเมินโครงการ
ดังกล่าว โดยผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบซิป (CIPP Model) ด้วยเหตุผลคือ 
เพ่ือท าให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ คือ สภาพบริบทของโครงการ 
(Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ (Product) ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จะท าให้ได้ข้อมูลที่
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และจะมีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยเฉพาะผู้เรียนหรือผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรประเมินโครงกำร  
 การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศ
ส าหรับผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ มี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพ่ือประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
 2. เพ่ือประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 3. เพ่ือประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 4. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

     
ขอบเขตของกำรประเมินโครงกำร  

 การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือ เพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีขอบเขตของการประเมิน ดังนี้ 

 1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
       ขอบเขตด้านเนื้อหาของการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ซึ่งด าเนินการใน
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ปีการศึกษา 2562 ตามกิจกรรมภายใต้โครงการ ได้แก่ 1) กิจกรรมฝึกอบรมวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผักตบชวาสู่ SME 4.0 2) กิจกรรมฝึกอบรมวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์จากธรรมชาติและงานประดิษฐ์
ตามสมัยนิยมสู่ SME 4.0 3) กิจกรรมฝึกอบรมวิชาเครื่องดื่มสมุนไพรและขนมไทยยอดนิยม 4) กิจกรรม
ฝึกอบรมท าขนมปังนวดมือสไตล์ญี่ปุ่น และ 5) กิจกรรมฝึกอบรมงานบายศรีวิจิตรปากชาม 

  รูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม (Strufflebeam, D.L., 1983: 123) ดังนี้  

 1. การประเมินด้านบริบท (Context) เป็นการตรวจสอบประเมินความเหมาะสม ความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายขององค์กรหรือนโยบายหน่วยเหนือ ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และความเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของการจัดท าโครงการ     

 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) เป็นการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี อันจะท าให้โครงการนี้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
ส าหรับการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยความเหมาะสมด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร/
สถานที่ และวัสดุ/อุปกรณ์   

 3. การประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ (Process) เป็นการตรวจสอบประเมินผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงาน ส าหรับการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   
ครั้งนี้ ประเมินในด้านการวางแผน การด าเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข   

 4. การประเมินผลผลิต (Product) เป็นการตรวจสอบผลประเมินเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการ ประกอบด้วย 

 4.1 ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการสู่ SME 4.0  

 4.2 จ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลส าเร็จเข้าสู่ SME 4.0  
 4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
 4.4 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริมวิชาชีพ

ระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 
  4.5 จ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะ
สั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  
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  4.6 จ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เพ่ิมขึ้นหลังด าเนินโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  

 2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่  SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
ประกอบด้วย 
    1. ประชากร  
   ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ใน   
ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 31 รวม 33 คน 
และกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ านวน 265 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 298 คน  
    2. กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ในปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 29 รวม 31 คน 
และกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ านวน 158 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 189 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ของบุญชม ศรีสะอาด (2554: 42-
43) ด าเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และท าการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling)   

 3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรประเมินโครงกำร 
    ในการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ได้ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน
ระหว่าง ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 

 1. การประเมินโครงการก่อนด าเนินงาน (Pre-valuation) เป็นการตรวจสอบประเมิน
ความเหมาะสม ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายขององค์กรหรือนโยบายหน่วยเหนือ 
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และความเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของการ
จัดท าโครงการ และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี อันจะท า
ให้โครงการนี้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ หรือที่เรียกว่า การศึกษาความเป็นไปได้ 
(Feasibility Study) ระยะเวลาประเมิน ตั้งแต่ ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 
  2. การประเมินผลโครงการระหว่างด าเนินงาน (On-going Evaluation) เป็นการประเมิน 
โครงการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ การตรวจสอบ
ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงาน ส าหรับการประเมิน โครงการส่งเสริม
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วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี ครั้งนี้ ประเมินในด้านการวางแผน การด าเนินการ การประเมินผล และการ
ปรับปรุงแก้ไข ประเมินระหว่าง ธันวาคม 2561 – กรกฎาคม 2562   
 3. ประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน (Post-evaluation) เป็นการประเมิน
ว่าผลของการด าเนินงานนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้หรือไม่ และประเมินผล
กระทบของโครงการ ระยะเวลาประเมินระหว่าง สิงหาคม – กันยายน 2562 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

1. กำรประเมินแบบซิป (CIPP Model) หมายถึง การประเมินที่แบ่งมิติการประเมิน
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยน าเข้า ( Input) ด้าน
กระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) เป็นการประเมินที่ด าเนินการตามกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือการได้สารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจ 

 2. กำรประเมินโครงกำร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งแสวงหาค าตอบว่า นโยบาย/
แผนงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด ในการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการ โดยน าผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ เพ่ือหาค าตอบถึงผลหรือประสิทธิผลการจัดท าโครงการ และพิจารณาบ่งขี้ให้ทราบถึงจุดเด่น
หรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างเป็นระบบ เพ่ือตัดสินใจว่าจะด าเนินงานต่อไปหรื อจะยุติการ
ด าเนินงานโครงการ  
 3. ประสิทธิภำพแรงงำน หมายถึง สัดส่วนระหว่างผลผลิตกับแรงงาน เป็นการวัด
ความส าเร็จของแรงงาน สามารถวัดประสิทธิภาพการผลิตโดยส่วนรวม ประสิทธิภาพแรงงานช่วยให้
เข้าใจถึงแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและช่วยให้สามารถหาระดับความต้องการ
ก าลังคนได้ นอกจากนั้น การเพ่ิมขึ้นในประสิทธิภาพแรงงานท าให้เกิดผลหลายประการ เช่น ท าให้
สินค้าราคาถูก มีการจ้างงานมากข้ึน เป็นเครื่องมือในการต่อรองขอเพ่ิมค่าแรงงาน เป็นต้น 
 4. SME 4.0 หมายถึง ธุรกิจที่เข้าสู่รูปแบบดิจิทัลครบวงจร มีการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นการพัฒนาจนถึงเครื่องจักรสามารถสื่อสารกันเองได้ ส่งข้อมูล
ระหว่างกันได้ ซึ่งจะน ามาสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่อิง
กับงานวิจัยและพัฒนา เป็นธุรกิจที่ท าน้อยได้มาก ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ อย่างแท้จริง สามารถแข่งขันได้
ในระดับโลก 
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 5. กำรประเมินโครงกำรส่งเสริมวิชำชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพแรงงำนสู่ SME 4.0 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี หมายถึง การตรวจสอบการ
ด าเนินงานของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี โดยประเมินด้วยการยึดวิธีเชิงระบบ (System 
Approach) ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ร่วมประเมิน 
ด าเนินการร่วมกันตั้งแต่ 1) ร่วมกันประเมินก่อนด าเนินโครงการในด้านบริบทและปัจจัยเบื้องต้น 2) 
ร่วมกันประเมินระหว่างด าเนินการในด้านกระบวนการด าเนินโครงการ 3) ร่วมกันประเมินหลังด าเนิน
โครงการในด้านผลผลิต โดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และกลุ่มหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การประเมินประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 

 5.1 กำรประเ มินด้ ำนบริบท (Context)  หมายถึ ง  การตรวจสอบประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่ม
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
เกี่ยวกับความเหมาะสมของความต้องการที่จ าเป็นของการท าโครงการ ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามตัวชี้วัดดังนี้ 

 5.1.1 ควำมต้องกำรจ ำเป็นของโครงกำร หมายถึง ความต้องการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เห็นความจ าเป็นของการจัดท าโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 5.1.2 ควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์ หมายถึง ความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 5.1.3 ควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์ของโครงกำร หมายถึง ความเข้ากันได้
หรือความถูกต้องพอเหมาะของวัตถุประสงค์ของโครงการแต่ละข้อ เพ่ือท าให้โครงการส่งเสริมวิชาชีพ
ระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี ประสบผลส าเร็จ 

 5.2 กำรประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ใน
การด าเนินงานโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ ซึ่งจะท าให้โครงการนั้นบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ได้แก่ บุคลากร 
งบประมาณ อาคาร/สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
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 5.2.1 ความเหมาะสมของบุคลากร หมายถึง ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของ
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและภายนอก
สถานศึกษา รวมทั้งความพร้อมของผู้เรียนที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน และกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีความเหมาะสมของจ านวนผู้ร่วมโครงการ และการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเริ่มโครงการ 

  5.2.2 ความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ หมายถึง ความเพียงพอของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เพ่ือด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ว่ามีความ
เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการบริหารโครงการ และมีงบประมาณเหมาะสมเพ่ือการด าเนินการ
กิจกรรมภายใต้โครงการ 

 5.2.3 ความเหมาะสมของอาคาร/สถานที่ หมายถึง ความพร้อมของอาคาร และ
สถานที่ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือการจัดกิจกรรมของโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
  5.2.4 ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ หมายถึง ความ
เหมาะสมเพียงพอ และความสอดคล้องของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ 
SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 

 5.3 กำรประเมินกระบวนกำร (Process) หมายถึง การตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับ
ความพร้อมในการวางแผน การด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี มีตัวชี้วัด ดังนี้ 

  5.3.1 การวางแผน (Plan) หมายถึง การตรวจสอบการวางแผนการด าเนินงาน การ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง และการจัดท าแผนการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ โดยการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการวางแผนการ
ด าเนินงาน การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ และการจัดท าแผนการด าเนินงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ   

   5.3.2 การด าเนินการ (Do) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมให้
เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน การประสานงานและขอความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบ การสนับสนุน
และจูงใจให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ภายใต้โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  
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    5.3.3 การติดตามและประเมินผล (Check) หมายถึง การตรวจสอบผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ในด้านการ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามกิจกรรมของโครงการ การประชุมวางแผนติดตาม
และประเมินผล ทั้งการประเมินระหว่างด าเนินกิจกรรม การประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม การสรุป 
และรายงานการจัดกิจกรรม 

  5.3.4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) หมายถึง การตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจกรรม ได้น าผลการประเมินกิจกรรมในโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ที่ประเมินผลแล้วมา
พัฒนาหรือแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น โดยการน าปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามผลการด าเนินโครงการเข้าที่
ประชุมเพ่ือหาทางแก้ไข การระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพ่ือหาทางแก้ปัญหา และการรายงานผลการ
ด าเนินการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 

 5.4 กำรประเมินผลผลิต (Product) หมายถึง การตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับผลที่
เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการว่า บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ มีความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานในระดับใด โดยประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ 
ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเมินตามตัวชี้วัดดังนี้ 

 5.4.1 ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการสู่ SME 4.0  
      5.4.2 จ านวนผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลส าเร็จเข้าสู่ SME 4.0  
  5.4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
      5.4.4 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อโครงการส่งเสริม
วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัย
สารพัดช่างอุทัยธานี 
  5.4.5 จ านวนผลิตภัณฑ์และสินค้า ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพ
ระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0  
  5.4.6 จ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เพ่ิมข้ึนหลังด าเนินโครงการ
ส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 

6. โครงกำรส่งเสริมวิชำชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
แรงงำนสู่ SME 4.0 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุทัยธำนี หมายถึง โครงการที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
ได้ส่งเสริมและด าเนินการ เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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พันธกิจของสถานศึกษา และเป็นการเน้นการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 มีกิจกรรมภายใต้โครงการ ได้แก่ 1) กิจกรรมฝึกอบรมวิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผักตบชวาสู่ SME 4.0 2) กิจกรรมฝึกอบรมวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์จากธรรมชาติ
และงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยมสู่ SME 4.0 3) กิจกรรมฝึกอบรมวิชาเครื่องดื่มสมุนไพรและขนมไทย
ยอดนิยม 4) กิจกรรมฝึกอบรมท าขนมปังนวดมือสไตล์ญี่ปุ่น และ 5) กิจกรรมฝึกอบรมงานบายศรี
วิจิตรปากชาม 

7. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง รองผู้อ านวยการที่ปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 8. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการที่ท าหน้าที่สอน และลูกจ้างชั่วคราวที่
ท าหน้าที่สอน ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ปีการศึกษา 2562 ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาชีพ
ระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุทัยธานี 
 9. ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หมายถึง กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ 
OTOP ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น ในปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนาวิชาชีพ
ระยะสั้น 
 2. กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามความต้องการ เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
 3. กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการฝึกอาชีพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันใน
ตลาดผ่านกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน รองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 
 4. สารสนเทศที่ได้รับจากการประเมิน จะช่วยให้ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา น าไปปรับใช้
ส าหรับการพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0 
 5. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินไปประกอบการ
ตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของโครงการ   
 6. เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาซึ่งมีบริบทคล้ายคลึงกัน ได้น าข้อมูล/สารสนเทศจากผลการประเมินไปประยุกต์ใช้ ใน
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การพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0  
 7. สถานศึกษามีจ านวนเครือข่ายกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมข้ึน  
 8. สถานศึกษามีจ านวนสมาชิกกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฝึกอบรมและไปต่อ
ยอดประกอบอาชีพประสบความส าเร็จ  
 


